قابل للتحلل الحيوي

فوب إكستريم
منظف مخصص إلزالة الشحوم

بالطات البورسلين ،الحجر غير المصقول والمتكتالت
االصطناعية ،بالطات السيراميك الالمعة ،الخرسانة ،المشمع
والكلوريد متعدد الفينيل ،التراكوتا ،البالط الحجري

االستخدامات

•في حال تخفيفه ،ينظف ويزيل الشحوم من على األرضيات المصنوعة من البورسلين والسيراميك
والحجر الطبيعي والتراكوتا واألسمنت.
•في حال عدم تخفيفه ،يزيل البقع العنيدة من بالط األرضيات البورسلين.
•الخيار األمثل لعمليات التنظيف األساسية لألحجار الطبيعية التي تتأثر باألحماض.
•منتج مثالي لعمليات التنظيف األساسية لألسطح األسمنتية.
•يزيل المواد الشمعية المختلفة مثل الشمع الذي يدخل الماء في تكوينه والشمع المعدني والشمع
القابل إلعادة التلميع.
•يزيل رواسب ما قبل المعالجة من بالطات البورسلين المصقولة.

المزايا

ِّ
منظف مركز وفعال إلزالة بقع الزيوت العنيدة:
تركيبة فريدة ومبتكرة من مختبرات أبحاث  FILAتحتوي على جميع العناصر الفعالة إلزالة
الشحوم دون الحاجة إلى الصودا الكاوية أو األمونيا.

•قابل للتحلل الحيوي
•منتج ثالثي المفعول :منظف ،ومزيل للبقع ،ومزيل للشمع.
•المنتج الوحيد الذي بإمكانه إزالة البقع العنيدة من بالطات البورسلين.
•يُنظف دون أن يسبب ضررً ا
•سهل االستخدام للغاية

كيفية االستخدام
التغطية
النسبة التقريبية للتغطية والتخفيف ( 1لتر):
العناية 20:1

 200م²

إزالة الشمع 5:1

 20م²

التنظيف األولي بالحجر 5:1

 30م²

التخفيف :حسب االستخدام
لتنظيف جميع األسطح وإزالة الشحوم منها خفف المنتج في الماء ( )20:1-10:1ثم ضعه على
السطح .يُترك ليحدث مفعوله لمدة  5-4دقائق قبل التنظيف باستخدام جهاز التنظيف المخصص
األحادي القرص أو الفرشاة الكبيرةُ .تستخدم قطعة قماش أو مكنسة كهربائية متخصصة في شفط
السوائل إلزالة الرواسب ثم يُشطف المنتج جي ًدا.
للتنظيف بقو ٍة أكبر ،يخفف المنتج بنسبة  .5:1إلزالة البقع من بالطات األرضيات البورسلين:
يُسكب بدون تخفيف على البقع والبالطة بالكامل .يُترك ليحدث مفعوله حتى يجف تمامًا ،ثم يُغسَ ل
السطح ويُشطف.
إلزالة الشمع :خفف المنتج بنسبة  5:1ثم ضعه على السطح واتركه ليتفاعل لمدة  10دقائقّ .
نظف
السطح باستخدام فرشاة تنظيف أو جهاز تنظيف األرضيات أحادي القرصُ .تستخدم قطعة قماش أو
مكنسة كهربائية متخصصة في شفط السوائل إلزالة الرواسب ثم يُشطف المنتج جي ًدا.

"معدالت التغطية الموضحة لإلرشاد فقط وتستخدم عند وتشير إلى ضع طبقة
واحدة من المنتج".

العبوات

عبوات معدنية سعة  1لتر  12 -عبوة في الكرتونة
عبوات معدنية سعة  5لتر  4 -عبوة في الكرتونة
التحذيرات
•يُحفظ بعيدًا عن متناول األطفال.
•ال يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد االستخدام.
درجات الحرارة
درجة حرارة التخزين :من  5درجات إلى  30درجة مئوية.
ً
ً
مئوية.
درجة
يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين  5و30

تنبيه:
 .1تجنب استخدم المنتج على رخام جديد أو حجر مصقول.
 .2تجنب استخدام المنتج على الخشب.
 .3تجنب استخدام المنتج على أحواض االستحمام المصنوعة من الميثاكريالت.
 .4يجب إجراء اختبار على مساحة صغيرة قبل االستخدام للتأكد من تأثر األلوان.

